WORKSHOPS ONLINE EM ESCOLAS
Condições de participação
Os workshops em escolas promovidos pela Arte Central são atividades pontuais de cariz
artístico para desenvolver com um grupo-turma. Cada workshop é dinamizado por uma pessoa
profissional qualificada e uma monitora que dará apoio à sessão.
Os workshops online decorrem na plataforma Zoom, através de um link providenciado pela
Arte Central. Caso a escola pretenda utilizar outra plataforma deve providenciar o link e as
credenciais de acesso. A atividade poderá ser seguida pela turma toda junta em sala de aula ou
por cada criança/jovem, em casa, no seu computador.
Cada escola deve garantir que os estudantes participantes detêm os meios e equipamentos
tecnológicos necessários para acompanhar o workshop.
Cada workshop decorre durante 1h30m com uma turma. Desta duração poderá fazer parte o
tempo de arrumação dos materiais no final (a acordar previamente com a escola), sendo que,
no início, todos os participantes devem ter já todos os materiais solicitados preparados.
A Arte Central pode enviar à escola (ou ao domicílio de cada participante) parte do material
necessário ao desenvolvimento de determinados workshops, acrescendo ao valor
orçamentado o valor do envio desse material por correio. Cada workshop é específico e o
material que a Arte Central pode fornecer é analisado caso a caso.
Durante a realização do workshop, a turma deve estar acompanhada preferencialmente pelo
seu docente titular ou, em alternativa, por outro docente que o estabelecimento escolar
designe. Esta condição tem apenas propósitos pedagógicos, uma vez que são estes docentes
quem melhor conhece as crianças/jovens e as suas necessidades.
No final de cada workshop, as crianças/jovens poderão ficar com os seus trabalhos, pois são
sua propriedade.
As regras instituídas pelo estabelecimento escolar para o funcionamento de atividades online,
caso existam e sejam relevantes para o funcionamento desta atividade, devem ser dadas a
conhecer à Arte Central no momento da adjudicação.
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As marcações são efetuadas com uma antecedência mínima de 15 dias e estão sujeitas à
disponibilidade da equipa da Arte Central, que tentará sempre encontrar uma solução
adequada ao estabelecimento escolar.
O pagamento do workshop deve ser efetuado por transferência bancária da seguinte forma:
20% do valor total dez dias antes da realização do workshop; 80% restante até ao próprio dia
em que se efetua o workshop.
Em caso de cancelamento do workshop por parte da Arte Central, o valor pago será devolvido
ou a atividade reagendada, conforme for acordado entre as duas partes. Caso seja o
estabelecimento escolar o responsável pelo cancelamento, ou solicitar o seu adiamento, o
valor pago não será devolvido.
Durante o workshop poderão ser captadas algumas imagens para arquivo e divulgação da Arte
Central, no site, nas redes sociais e/ou em edições em papel. Respeitando a privacidade dos
intervenientes, e em conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, em
nenhuma das fotografias ou vídeos será visível qualquer rosto ou qualquer outro elemento
visual que possibilite a identificação de pessoas. A realização do workshop subentende a
autorização para que a Arte Central recolha imagens ilustrativas com os propósitos enunciados.
Após o final do workshop, a Arte Central gostaria de receber no seu email algumas fotografias
dos trabalhos finalizados para efeitos de arquivo e de divulgação, comprometendo-se a
mencionar o nome das crianças/jovens e do estabelecimento escolar, caso seja do interesse
dos participantes e da escola e a mesma esteja autorizada a que tal seja possível.
A Arte Central é uma marca registada, sendo as suas atividades criações originais de
propriedade intelectual protegida, não podendo ser copiadas para fins de negócio, sob pena de
procedimento legal.

ARTE CENTRAL
Tel: 918456794
Email: info@artecentral.pt
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